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  معنا شده است؟  نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1

    رضوان: بهشت / زهد: پرهيزگار / وعظ: اندرز   )1

  گو: شوخ / پاليز: باغ  ) متفق: همسو / بذله2

    ) صباحت: جمال / مسرور: خشنود / بار: اجازه  3

  ) تابناك: درخشان / جرس: زنگ / سترگ: بزرگ 4

  ت؟ اس نادرستامالي كدام بيت  - 2

  نقض ميثاق و عهود از احمقي است / حفظ ايمان و وفا كار تقي است  )1

  ) چو عندليب فصاحت فروشد اي حافظ / تو قدر او به سخن گفتن دري بشكن 2

  ) به قدرت صمديت، لطايف صنعش / بداده هر صفتي را هزار حسن و جمال 3

  حقير آمد و خورد  و سخت ) جمله زنگار همه هند به شمشير سترد / ملكت هند بد4

  چه كساني هستند؟  ترتيب به »اسرارالتوحيد«و  »روزها«پديدآورندة آثار  - 3

      محمدبن منور -محمدعلي بهمني )1

  محمدبن منور  -ندوشن  ) دكتر محمدعلي اسالمي2

    لطفعلي صورتگر  -) محمدعلي بهمني3

   لطفعلي صورتگر  -) دكتر محمدعلي اسالمي ندوشن4

  در كدام گزينه درست آمده است؟ » آميزي تشبيه، جناس، تناقض، حس«هاي  ن ابيات به لحاظ داشتن آرايهترتيب قرار گرفت - 4

  تر است  خياالن آن كمر پيچان وتاب افتاده است / پيش ما نازك الف) گرچه زلف عنبرين پر پيچ

  كه زهر چشم او كار مسيحا كرده است  خندش خدا داند چه كيفيت بود / آنب) در شكر

  مدتي آدم گل از نظارة فردوس چيد / اي بهشت عاشقان، آخر نه ما هم آدميم؟  ج)

  مي  شب از ماهتاب بزم معاشران / روشن بود به تيره د) حاجت به شمع نيست كه

    ) ج، د، ب، الف 2    د، ج، ب، الف  )1

  ) ج، الف، د، ب 4      الف، ج، د، ب  )3

  

  

)2(فارسي
  ادبيات سفر و زندگي
  ادبيات انقالب اسالمي

  (بانگ جرس)
  92تا  65صفحة 

دقيقه 10   گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ند سؤال ميسؤال به چ 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

    

  سؤال) 92هم (كتاب جامع فارسي يازد 529تا  438هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرين
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  است؟  نادرستآراية مقابل كدام بيت  - 5
  آميزي)   حس -ايم ز رنگيني خيال / چون الله دل سياه ز پيمانة خوديم (تشخيص ر خون نشستهد )1
  )  تعليل حسن -اي (جناس همسان وان / هر چند كه غايبي فراموش نه) اي سرو روان و راحت نفس و ر2
  كنايه)   -صفت / سر پاي بر گوي گردون زنيم (تشبيه گشته، چوگان ) به اين قد خم3
  تكرار)   -ها كه نچيدند عزيزان (تناقض ست نصيب تو ز گلزار، وگرنه / از خار چه گل) خار ا4

  وجود دارد؟ » اضافي«و » وصفي«چند تركيب  ترتيب بهدر متن زير  - 6
ي هنر اندازها نواز، معناي ژرف و دقيق و چشم پذير و گوش هاي روان و عميق و زيباي اوست كه موسيقي دل هايي از غزل اين دو غزل، نمونه«

  » سازد. شتر آشنا ميدنياي رازآلود حافظ بيآن، ما را با 
    ) نه، چهار  2    ده، سه  )1
    ده، چهار) 4      نه، سه  )3

  شده در كدام گزينه كامالً درست است؟  نقش دستوري واژگان مشخص - 7
  رود   به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي خوداز بدن گويند هر نوعي سخن / من  جاندر رفتن  )1

  (نهاد)    اليه)              (مضاف  
  كن  سپرگو ببارد، جان  ،من برخيز و آهنگ سفر كن / گر تيغ بارد جانان) 2

   (مسند)                                (منادا)          
   در جوش و خروش   فراتات  پوش / وز تشنگي ماتمت نيليبه داغ  كعبه) اي 3

  (نهاد)  (منادا)     
  ز دست نيايد، چو سرو باش آزاد  ورتباش كريم /  نخلد، چو برآيز دست  تگر) 4
  (متمم)    (مفعول)    

  . …گزينة  جز بهاست  ها يكسان مفهوم همة گزينه - 8
  وفا به وفا، انتقام بايد كرد  سفيه را به سفاهت جواب باز مده / ز بي )1
  خار باد   د، بيشكفباغ وصلش ب ازدشمني / هر گلي  ) هر كه اندر راه ما خاري فكند از2
  ز در مران رِ ديگران / به شكرانه خواهنده ااي بر د ) نه خواهنده3
   ) به فعل نيك و به گفتار خوب، پشت عدو / چو عاقالن جهان، زير بام بايد كرد 4

  شود؟  عبارت زير از كدام گزينه دريافت مي مقابلمفهوم  - 9
  » بخشيد. و استحكام اراده مي او نيز مانند مادرم توكلي داشت كه به او مقاومت«
  كش توكل اگر استخاره است  از ره عنان بتاب كه كارت به خير نيست / دامن )1
  زار قدم بر بساط گل دارم / مرا كه برگ سفر در قدم توكل ريخت  ) ز خار2
  ) به دوش توكل منه بار خود را / ولي نعمت خويش كن كار خود را 3
   يقت كافري است / راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش  ) تكيه بر تقوا و دانش در طر4

  ؟ شود نمياز كدام گزينه دريافت » جانان من برخيز و آهنگ سفر كن / گر تيغ بارد، گو ببارد، جان سپر كن«مفهوم بيت   -10
  قرار من يكي است  سنگ راه من نگردد سختي راه طلب / كوه و صحرا پيش سيل بي )1
  ام دامن / مرا چو سايه ز پست و بلند پروا نيست   سته) به طرف دامن خورشيد ب2
  اي گر هست، در قالب هست   دل كم جو كه در بحر وجود / بي كشاكش طعمه  خون  ) روزي بي3
  ) فكر جان در سفر عشق به خاطر بار است / از گرانباري اين راه حذر بايد كرد  4
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  و األدقّ في الجوابِعي ة أو إلي من للتّرجمة ن األصح15ـ  11( :العربي(           
  :»السماء! إلى و نظرنا جميلة شجرة تحت جلسنا الشَّمس يوم الثُّالثاء غربت عندما« -11

  به آسمان نگاه كرديم! زير درختي زيبا نشستيم وشنبه غروب كرد  كه خورشيد در روز سه هنگامي) 1
  گر آسمان شديم! درخت زيبا نشستيم و نظارهد زير كه در سومين روز خورشيد غروب كر زماني) 2
  با نشستيم و به آسمان نگاه كرديم!بود زير يك درخت زي  شنبه غروب كرده كه خورشيد در روز سه وقتي) 3
  !نگريستيمبه آسمان  د زير درخت زيبايي نشستيم وكر ميشنبه خورشيد غروب  كه در روز سه زماني) 4

  هيچ مسلماني نيست كه ... :»أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلّا كانت له به صدقة!ما من مسلم يزرع زرعاً « -12
   اي است! كه برايش صدقه د و پرنده يا انساني يا چارپاياني از آن خواهد خورد مگر اينكار كند يا نهالي مي كشتي را زراعت مي) 1
  اي باشد!       خورد مگر برايش با آن صدقه اي يا انساني يا چارپايي مي از آن پرنده د وكار كند يا نهالي را مي كشتي را زراعت مي) 2
  صدقه وجود داشته باشد!خورد مگر براي آن با آن  اي يا يك انسان يا چارپايي از آن مي كاشت و پرنده كرد يا يك نهال را مي كشتي را زراعت مي) 3
  اي است! برايش صدقهكه  اين خورد مگر چارپا از آن مي اي يا يك انسان و كارد و پرنده ميكند يا نهال را  اي را زراعت مي دانه) 4

   :ين الصحيحع -13
  د!استوار بگويي سخن درست و و خدا پروا كنيد اي كساني كه ايمان آورديد از»: قولوا قوالً سديداً اللّه ويا أيها الّذين آمنوا اتّقوا « )1
  كنند! بانشان افتخار مي تماشاچيان به دروازه: !بحارس المرمي رونَالمتفرِّجونَ يفتَخكان  )2
  بيني؟! را باالي رودخانه ميال كرد چه چيزي از معلم سؤ: !ماذا تشاهد فوق النهر؟ :سئل المعلّم )3
4( نا في الملعب جنب الالعبين قفْواديم!در ورزشگاه كنار بازيكنان براي عكس گرفتن ايست: !وراللتقاط الص  

 :الخطأعين  -14
   كند! به كسب دوستي دعوت مي ترين مردم نزد خدا كسي است كه ديگران را گرامي قطعاً: !اللّه من يدعو اآلخرينَ إلي اكتساب المودة إنّ أكرم الناس عند )1
          هايمان ديگران را مجروح نكنيم! ما بايد كه با زبان: !نجرح اآلخرينَ بلساننا علينا أن ال )2
  اي بزرگ داشت! مزرعه كشاورز تالشگري وجود دارد و اين كشاورز !:هذا المزارع كانت له مزرعة كبيرة هناك مزارع مجد و )3
  كردم! وتبال را از تلفن همراهم نگاه ميف مسابقة: !كنت اُشاهد مباراة كرة القدم من جوالي )4

  : »!از مغازه پس گرفتم 5:40اعت ام را در س دستبند كهنه« لصحيح في التعريب:عين ا -15
 !في الساعة الخامسة و أربعون دقيقة رجعت سواري العتيق من المتجر )2  في الساعة السادسة إلّا ثُلثاً! عتيقي من متجر استرجعت سوار )1
  في الساعة السادسة إلّا ثُلثاً! جراسترجعت سواري العتيق من المت )4  !في الساعة السادسة إلّا ثلثاً العتيق من متجر أسترجع سوار )3

  التي تحتَها خطّ: الكلمات  ضادفي مت الخطأعين  -16
  تدريجياً :!فجأة  تتوقف أن يمكنال  الحجم بهذا السيارة أن  هي المشكلة )2  يتذكَّرُ      :!دائماً عليه يتوكّل و اهللا ينسى ال المؤمن و )1
  القادمة :!هوازاألذهبت إلي مدينة  ةالماضيفي السنوات  )4              اهرةالظ :!كثرة من عيوبه يسترهذا العمل  )3

  :معناه اسم االشارة ليس» ال«حرف عين -17
 »مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة...«... )2  »أرسلنا إلي فرعون رسوالً فعصي فرعون الرسول« )1
  !أثماراً في نهاية غصونها كالخبز تحمل شجرة الخبز )4  !كانت األفراس جنب صاحبهارأيت أفراساً  )3

   :بالعلَم معرفة ليساسم الفاعل  عين -18
  اً الحرّاس في بالدنا االسالمية!ني جدبعجِي )2  من المتفرِّجينَ!الملعب علينا بالذهاب قبل أن يمتليء  )1
  !لّاب إلي المدرسةبِم يذهب الط )4  !قبر كورش يجذب سياحاً من دول العالَم )3

  :فقط عين عبارة جاءت فيها نكرتان -19
  !الغاصبين علي الحجر يرمون فلسطين في األطفال إنَّ )2    !الهدي من بينات و للنّاس هدي القرآن أُنزِلَ )1
!       قطعت مسافة طويلة بسرعة و )3   كلّ يوم!هذه كتب مفيدة نقرؤها  )4  لكني لم أصل متأخراً

   :بالعلَم عرفةم »صادق« عين -20
    مع اآلخرين في الحياة! كُن صادقاً مع نفسك و )2  استغفر المؤمن اللّه استغفاراً صادقاً! )1
     الشّخص الصادق يذهب إلي الجنّة! )4  ذات يوم طلب صادق من أبيه أن يسمح له بالذهاب مع األصدقاء! )3
  

  

دقيقه 10)2( زبان قرآن،عربي

 عجائب األشجارِ
(المعرفةُ و النّكرةُ، في 

( لعبِ الرّياضيالم  

   آداب الكَالمِ
   متن درس)(

  46تا  33 صفحة

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز چيست؟گذاري شما  هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

  سؤال) 100كتاب جامع عربي يازدهم ( 400تا  301الت هاي آزمون بعد: سؤا برنامة تمرين
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  درستي بيان شده است؟  هاي پيامبر (ص)، پس از رحلت ايشان، به رامون سرنوشت مسئوليتكدام گزينه پي -21
  كرد، بيان كرد.  اي كه خود ايشان اداره مي جز حكومت بر جامعه، به شيوه هاي آن حضرت را به پايان مسئوليت ،) قرآن1
  ه پيدا كرد. ممان و صالحان جامعه ادا) پس از پيامبر (ص) تبيين دين يا مرجعيت ديني، به دستور قرآن توسط عال2
  تداوم يافت.  ت) دو مسئوليت مهم رسول خدا (ص) كه به شدت در سرنوشت جامعه تأثيرگذار بود، در قالب امام3
  ترين مردم بود، با سكوت خويش، تشخيص مسير صحيح را توسط قرآن ترسيم فرمود.  ) پيامبر اكرم (ص) كه آگاه4

دعوت به عمل آورد و از آنان در چه بـابي درخواسـت   » عشيرتك االقربين«ذار، پيامبر (ص) از چه كساني به عنوان در ماجراي نزول آية ان  -22
  ياري كرد؟ 

  مبارزه با كفار -هاشم بزرگان بني) 2        ترويج دين  -هاشم بزرگان بني )1
   مبارزه با كفار   -) بزرگان قبايل عرب4    ترويج دين   -) بزرگان قبايل عرب3

  يك را مشخص كرده است؟  بست ختم خواهد شد و حديث جابر مصداق كدام طابق حديث ثقلين، مسير گمراهي چگونه به بنم  -23
    اهل بيت  -) تمسك جستن به كتاب خدا و عترت پيامبر (ص)1
  اهل بيت   -هاي رسول اسالم (ص) ) حفاظت از قرآن كريم و عمل به توصيه2
    االمر  اولي -هاي رسول اسالم (ص) وصيه) حفاظت از قرآن كريم و عمل به ت3
  االمر  اولي -) تمسك جستن به كتاب خدا و عترت پيامبر (ص)4

  هر يك از عبارات زير مرتبط با كدام آية شريفه هستند؟  ترتيب به  -24
  مبناي رخداد حديث جابر قرار گرفته است. -
  ول واليت خداوند است. واليت امام علي (ع) در طول واليت پيامبر و واليت پيامبر در ط -
  ...»الذينانّما وليكم اهللا و رسوله و « -...»يها الذّين آمنوا اطيعوا اهللا ويا ا« )1
  ...»ما انزلغ يا ايها الرسول بلِّ« -...»يا ايها الذّين آمنوا اطيعوا اهللا و«) 2
    ...»ا اهللا ويها الذّين آمنوا اطيعويا ا« -..»الذين. انّما وليكم اهللا و رسوله و) «3
   ...» الذين انّما وليكم اهللا و رسوله و« -...»ما انزلول بلِّغ يا ايها الرس) «4

هاي سـقوط ملـل پيشـين     يكي از علت(ص) اي نيكو است و از منظر رسول خدا  مطابق آيات قرآن كريم رسول خدا براي چه كساني اسوه  -25
  چيست؟ 

  كوشي و دلسوزي در هدايت مردم عدم سخت -. دهند ع، زكات مياند و در حال ركو ) كساني كه ايمان آورده1
  تبعيض در اجراي عدالت  -. كنند دارند و خدا را بسيار ياد مي اميد ) كساني كه به خدا و روز موعود2
  تبعيض در اجراي عدالت   - .دهند اند و در حال ركوع، زكات مي ) كساني كه ايمان آورده3
   كوشي و دلسوزي در هدايت مردم عدم سخت -كنند.  ياد ميدارند و خدا را بسيار  اميد موعود) كساني كه به خدا و روز 4
  
  

)2(دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانش   دقيقه 10
   تفكر و انديشه

مت، تداوم رسالت، (اما
وضعيت  پيشوايان اسوه،

فرهنگي، اجتماعي و سياسي
سلمانان پس از رحلت م

  رسول خدا)
  94تا  59صفحة 

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفدين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10ر آزمون قبل چند از عملكرد شما د

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

  سؤال) 160كتاب جامع دين و زندگي يازدهم ( 750تا  591هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرين
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   اند و در مورد آنان چه فرمودند؟  رسول خدا (ص) براي پيروان برادر خود، كدام تعبير را مناسب ديده  -26

   »اند. اينان بهترين مخلوقات« -البرية) خير2  » اند. اينان بهترين مخلوقات« -شيعه) 1

  » اند. در روز قيامت اهل نجات« -البرية) خير4  » اند. در روز قيامت اهل نجات« -) شيعه3

خطاب به چه كساني است و هشدار مندرج در اين آيه در كدام بخـش آيـه   ...» و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل «آية شريفة   -27

  تجلي دارد؟ 

  » انقلبتم علي اعقابكم« -) همة مردم مسلمان2  » قد خلت من قبله الرسل« -دم مسلمان) همة مر1

  »قد خلت من قبله الرسل« -) مردم زمان جاهليت4  » انقلبتم علي اعقابكم« -) مردم زمان جاهليت3

اميه بر تخت  موجب سوار شدن بني و چه چيزي را» كنيد ندي مياعتنايي و ك شما در حق من بي«ود: امام علي (ع) دربارة چه كساني فرم  -28

  ديد؟  سلطنت مي

         سرپيچي از دستورات امام و اختالف و تفرقه ميان مسلمانان -كوفيان) 1

   سرپيچي از دستورات امام و اختالف و تفرقه ميان مسلمانان -شاميان) 2

   در مسير باطل نان متحد بودن آاميه و  ضعف و سستي مسلمانان در مبارزه با حكومت بني -) كوفيان3

   مسير باطل در متحد بودن آنان اميه و در  ضعف و سستي مسلمانان در مبارزه با حكومت بني -) شاميان4

زمان با امامت كدام معصوم  در كدامين سال به شكل رسمي خالفت رسول خدا (ص) تبديل به سلطنت شد و معاويه به حكومت رسيد و هم  -29

  بود؟ 

  امام حسين (ع) -چهل سال پس از بعثت) 2  ام حسين (ع)  ام -) سال چهلم هجرت1

     امام حسن (ع)   -سال چهلم هجرت) 4  امام حسن (ع)   -) چهل سال پس از بعثت3

  هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) است؟  يك از چالش هر كدام از موارد زير مؤيد كدام  -30

  رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه كنند.  شكالت زيادي روبهبا م (ع) باعث شد ائمة اطهار -

  هاي باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر (ص) منزوي شدند.  شخصيت -

  سليقة شخصي در احكام دين دخالت يافت و بسياري از مردم و محققان گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.  -

  تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث   -تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت -امناسب) ارائة الگوهاي ن1

  ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص)   -تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت -) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت2

    پيامبر اكرم (ص)ممنوعيت نوشتن احاديث  -ارائة الگوهاي نامناسب -) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت3

     تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث -ارائة الگوهاي نامناسب -ارائة الگوهاي نامناسب) 4
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31- I … Greece three times since my friend moved there three years ago, and I love it!  
1) will visit  2) was visiting  3) visited  4) have visited   

32- As far as I know, you haven’t had any communication with your family members … several 
years.  
1) yet  2) since  3) for  4) ever  

33- In order to cure her patients quickly and effectively, the doctor will need some details of their 
medical … .  
1) history  2) lifestyle  3) topic   4) habit  

34- This new method seems to be especially … in helping people to stop smoking and have a healthier life. 
1) harmful  2) effective  3) general  4) necessary   

35- There is … nothing I can do about your problem. I think your father is the one that you should 
ask for help.  
1) rarely  2) fully  3) sadly  4) quickly  

36- It’s painful to hear that the great footballer has to … because of injury at the age of 22.  
1) decrease  2) retire  3) produce  4) prevent  
   

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

 

Have you ever wondered why emotional health …(37)… more important than physical health in 
our time? Emotional health is the main part of overall health. People who are emotionally healthy 
are in control of their thoughts, feelings, and behaviors. They feel good about themselves and have 
good …(38)… with others. Emotional health helps you work productively and deal with the stresses 
of everyday life. It also affects your physical health. Studies …(39)… a connection between mental 
health and physical signs of good health. These include lower blood …(40)…, reduced risk of heart 
disease, and a healthier weight.   
37- 1) become   2) was becoming  3) were becoming   4) has become  
38- 1) medicines   2) relationships  3) educations   4) addictions  
39- 1) have always shown   2) shown have always  

  3) always has shown   4) has shown always  
40- 1) attack   2) weight  3) pressure   4) manner   

 
 

  PART A: Grammar and Vocabulary  
  Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

دقيقه 15  )2( زبان انگليسي 

A Healthy 
Lifestyle 

(Get Ready,…, 
Grammar) 

 67تا  49 صفحة

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  را بنويسيد: خود 10گذاري چند از  ، هدفزبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10بل چند از عملكرد شما در آزمون ق

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  
 

 سؤال) 119كتاب جامع زبان انگليسي يازدهم ( 555تا  437هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرين
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41- I … him for three years. It is because I haven’t been there … I left school. 
1) haven’t seen / for  2) haven’t seen / since  
3) didn’t see / just  4) don’t see / since  

42- “How … been interested in cinema?” “Since he was 10 years old.”  
1) much has he   2) long has he  3) much he has  4) long he has  

43- Scientists are trying to study the way atoms of an element … under the pressure. 
1) identify   2) predict 3) discuss 4) behave 

44- If you want your workers to improve the quality of the products, you should try to change their 
living … into better ones.  
1) risks  2) strategies 3) conditions 4) diets   

45- His most important duty in the family is that he should be able to meet his children’s … needs.  
1) fortunate 2) opposite  3) calm  4) physical  

46- After 25 years of honest service in this company, he has … decided to give up his job because of 
his poor state of health.   
1) socially  2) usually  3) frequently  4) recently 
  

PART D: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

  

Things always know when a person isn’t well. At such times, in different ways, things make life 
hard for people. When I’m not well, I can never find the things I need. The things I need have 
gone away from all the places where I can find them. When I need something, I can never find it 
quickly. When we aren’t well, boxes become heavy. Doors don’t want to open. The weather 
becomes colder. The sun becomes too hot. The car doesn’t run well. The day is longer than it was 
when we felt fine. The things around us usually do what they should when we’re well and strong. 
But when we aren’t, things often tell us they are really not our friends. Do you know why all these 
happen?  

47- What is the best title for this passage? 
1) People and Things  2) How to Feel Fine    
3) Real Friends  4) Learning about Life 

48- When do things seem to make life difficult for you? 
1) When you’re not well.       2) When you’re happy. 
3) When you need a friend.  4) When you have more time. 

49- “They” in line 6 refers to … . 
1) things      2) friends  3) cars 4) people 

50- The following paragraph would probably give some … .  
1) examples  2) orders  3) reasons  4) signs   

  PART C: Grammar and Vocabulary  
  Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

االت آشنا سؤ -)2( زبان انگليسي
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fاگر  - 51 (x) (m )x= − +1 2 ،[ )gD ,= ]و 3∞+ ]g fD ,× = 3 fمقدار باشد،  6 (  كدام است؟ 21−(

    2) 2    صفر) 1

3 (3    4 (4  

تابعدامنة  - 52
x

x
f (x) −=

−

16 2
3 27

)صورت به  ]a ,b− +1 aدارمقاست،  1 b+ كدام است؟ 

1 (3    2 (4    

3 (6    4( 7  

,a)اگر در بازة - 53 b)  نامساوي مثبت،از اعداد حقيقيx x< logبرقرار باشد، حداكثر مقدار عبارت 22 b a−16  ؟كدام است 2

1 (125/0    2 (25/0  

3 (375/0    4 (5/0  

اگر جرم مانده از ماده پس از با در نظر گرفتن يك مقدار اولية مشخص از اين ماده در يك مبدأ زماني مشخص،  .سال است Tنيمه عمر يك ماده - 54

1،از آن مبدأ زماني سال 29
1جرم مادهاز آن مبدأ زماني پس از چند سال  ،باشدزماني از آن مبدأ سال  11جرم مانده از آن ماده پس از  8

مقدار  5

log) ؟اوليه خواهد شد / )2 0 3  

1 (7  2 (14  3 (6  4 (12  

xfاگر - 55 (x) log= + +2 1 xg(x)و 1 log= + −2 1 yنمودار تابع ،باشند 1 (f .g)(x)=  است؟ گزينهكدام 

1 (  2 (

  

3 (  4 (  

logاگر - 56 k= +2 logباشد، حاصل 1 log+25  ؟كدام است kبرحسب  62522

1 (
k
8     2 (k

k
−

+
8

1    

3 (
k
4    4 (k

k
−

+
4

1  

  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( حسابانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 )1( حسابان
 )1حسابان (

ن يك(از محاسبة واروتابع 
  )2تابع تا پايان فصل 

 توابع نمايي و لگاريتمي
  )3(كل فصل 

  90تا  57هاي  صفحه

  880تا  861هاي سوال                       :هاي آزمون بعد برنامة تمرين      
  پيمانه) 2(

 سوال20
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xاگر - 57 mf (x)
x

+=
−

3
2 4،fD ( , )= −∞ f)و 2 of )( )− − =1 1 31  ؟كدام است mباشد، 2

1 (m =1     2 (m = 2   

   mهر مقدار) m     4هيچ مقدار) 3

xfتابع - 58 (x) log= yنمودار تابع .مفروض است 2 (f of )(x x)−= −1 2  ؟كدام است 2

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

xمجموعه جواب نامعادلة - 59 x( ) ( )− −− < +
2 5 43 2 2 3 2 ,a)بازة 2 b) مقداراست ،(b a)− ؟كدام است 

1 (4    2 (3    

3 (2    4 (1  

aطوري كه به ؛دو عدد حقيقي مثبت باشند bو aاگر - 60 b ab+ − =2 24 9 13 aگاه حاصل ، آن0 blog( )+2 3
 ؟كدام است 5

1 (log a log b−     2 (log a log b+
2    

3 (log a log b+    4 (log a log b−
2  

  

 
yوارون تابع ةضابط - 61 x= − −2   ، به كدام صورت است؟ 1

1 (y x x ; x= − + ≤2 4 5 2    2 (y x x ; x= − − + ≤2 4 5 2 

3 (y x x ; x= − + ≥2 4 5 1    4 (y x x ; x= − + − ≥2 4 5 1  

gبه شكل زير باشند، نمودار تابع  gو  fاگر نمودار توابع  - 62 f−  گذرد؟  از كدام نواحي مي 2

  ) اول، دوم و سوم1

  ) اول و سوم2

  ) هر چهار ناحيه3

  ) دوم، سوم و چهارم4

 سؤاالت آشنا  –) 1( حسابان
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xfاگر  - 63 (x)
x

−=
+

2
2

1
1

g(x)و   x x= −   كدام است؟ gofتابع  ةباشند، دامن 2

1( [ , ]0 1     2( [ , ]−1 1      

3( R      4( R ( , )− −1 1    

fاگر  - 64 (x) x [ x]= −2 g(x)و  2 x x= − +2 ]( كدام است؟ ،gofباشند، برد تابع 4  ، نماد جزء صحيح است.)[

1 ([ , )0 2     2 ([ , )0 3     

3 ([ , )0 4     4 ([ , )1 4   

axي  شكل زير، نمودار تابع با ضابطه - 65 bf (x) += − +4 fاست.  2 ( )− 5
 كدام است؟ 3

1 (54  

2 (60   

3 (48  

4 (28  

fاگر نمودار تابع  - 66 (x) log (x )= − +22 a) ةها را در نقطxمحور 1 , ) ةنقطها را در yو محور 0( , b)0 قطع كند، مقدارa b+ كدام است؟   

1 (4    2 (5    

3 (6    4 (7  

fتغييرات تابع  ةدامن - 67 (x) log
| x | | x |

=
+ −6

1
6

  ، كدام است؟

1 (( , )−9 9    2 (( , )−4 9    

3 (( , )4 9    4 (( , )−4 4  

logاگر  - 68 /=4 3 0 log12باشد، مقدار  8  كدام است؟ ،6

1 (13
18    2 (8

11    

3 (3
4    4 (7

9   

log)تر چند برابر ديگري است؟ قوي ةاست. انرژي زلزل 4/1اختالف شدت دو زلزله در مقياس ريشتر برابر  - 69 E / / M, log / )= + =11 8 1 5 5 0 7  

1( 5    2( 25    

3( 125    4( 625  

x ةاگر در معادل - 70 alog a log x+ =2   كدام است؟ aباشد، مقدار 9برابر  x، مقدار 2

1 (1
9     2 (1

3     

3 (3     4 (9  
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 ؟هاي هندسي زير فاقد نقطة ثابت تبديل است يك از تبديل كدام - 71

  كدام هيچ) 4  دوران )3  انتقال) 2  بازتاب نسبت به خط )1

 ؟نيستيك از توابع زير در صفحة شامل محورهاي مختصات، يك تبديل  كدام - 72

  كند. ر ميرا بر روي قرينة آن نقطه نسبت به مبدأ مختصات تصويتابعي كه هر نقطه ) 1

  كند. ها تصوير مي xقرينة آن نسبت به محورتابعي كه هر نقطه را بر روي ) 2

  كند. واحد در راستاي عمودي به طرف باال منتقل مي 2را تابعي كه هر نقطه ) 3

  كند. ها تصوير ميyپاي عمود رسم شده از آن نقطه بر محور تابعي كه هر نقطه را بر روي) 4

 ؟است نادرستهاي زير  يك از گزاره كدام - 73

  تركيب دو بازتاب نسبت به دو خط موازي، يك انتقال است.) 1

  تركيب دو بازتاب نسبت به دو خط متقاطع، يك دوران است.) 2

  كنند، داراي طول برابر و جهت يكسان هستند. نظير ميمشخص همة بردارهايي كه هر نقطه در صفحه را به تصوير آن تحت يك انتقال ) 3

  انتقال يافتة يك خط بر آن خط منطبق است اگر و تنها اگر بردار انتقال، بردار صفر باشد.) 4

 ؟شود نميماً حفظ خط الزا هاي زير، شيب پاره ، در چه تعداد از حالتdنسبت به خط ABخط در بازتاب پاره - 74

  عمود باشد. dبر خط ABخط الف) پاره

  باشند. dروي خط Bو Aنقاطب) 

  باشند.به يك فاصله  dخط از Bو Aنقاطپ) 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

6برابر ′ABBو محيط مثلث dتحت بازتاب نسبت به خط Bتصوير نقطة ′Bةدر شكل زير، اگر نقط - 75  كدام است؟ AHخط باشد، طول پاره 3

1 (2    2 (2 2   

3 (3    4 (2 3   

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسههاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  يح بدهيد؟توانيد پاسخ صح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

  

 ) 2( هندسه

  ) 2( هندسه
هاي هندسي و  تبديل

   كاربردها
-بازتاب -هاي هندسي (تبديل

  دوران) -انتقال
  45تا  33هاي  صفحه

  340تا  311هاي سوال                       :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  پيمانه) 2(

 سوال30
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AOدر شكل زير را ابتدا با بردار ABCDاالضالع متوازي - 76


DOو سپس بـا بـردار   


Aكنـيم تـا چهارضـلعي    منتقـل مـي    B C D′ ′ ′ حاصـل شـود.    ′

Aچهارضلعي B C D′ ′ ′  شود؟ منطبق مي ABCDزير بر چهارضلعي يك از بردارهاي با انتقال با كدام ′

1 (BC


     2 (BD


  

3 (CD


    4 (CA


  

,C(Oدو دايرة - 77 Cو 2( (O , )′ ′ ′OOالمركزين با طول خط 2 =  ′′Cرا دايـرة  090تحـت زاويـة   ′Oحول نقطـة  Cدايرةدوران يافتة  اند. مفروض 6

 شد، كدام است؟مماس با ′′CوCاي كه بر هر دو دايرة ترين دايره ناميم. شعاع كوچك مي

1 (−3 2 2     2 (−2 2 2  

3 (−3 2 3    4 (−2 2  

3به فاصلة Aنقطة - 78 در  030به اندازة Aرا حول نقطة ′Aناميم. اگر نقطة مي ′Aرا dنسبت به خط Aتاب نقطةمفروض است. باز dاز خط 2

AAمساحت مثلثحاصل شود،  ′′Aدهيم تا نقطة انهاي ساعت دور جهت حركت عقربه A′  كدام است؟ ′′

1 (18    2 (18 3   

3 (36    4 (36 3   

ADباق هستند. اگربر يكديگر قابل انط 090دو مستطيل با دوراندر شكل زير،  - 79 = ′BDو 7 =  ؟كدام است ′BBباشد، طول 4

1 (3 2     2 (4  

3 (5 2     4 (6  

 احت ناحية مشترك بين مستطيل و تصوير آن كدام است؟دهيم. مس به يك قطر آن بازتاب ميرا نسبت  8و  4مستطيلي به ابعاد  - 80

1 (16    2 (20  

3 (24    4 (32  
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B، اگرSاز فضاي نمونة Bو Aبراي دو پيشامد - 81 A⊆ است؟ نادرستيك از روابط زير  گاه كدام باشد، آن 

1 (P(B A)− =0     2 (P(A ) P(B )′ ′≥   

3( P(A B) P(A) P(B)− = −     4 (P(A B) P(A)= 

}از مجموعة - 82 }, , ,...,1 2 3 ، كدام نباشدپذير  بخش 11يا  5كه اين عدد حداقل بر يكي از اعداد  كنيم. احتمال آن ، عددي را به تصادف انتخاب مي550

 است؟

1 (9
11     2( 10

11   

3( 52
55     4 (54

55  

احتمال وقوع هر عدد اول دو برابر احتمال وقوع هر عدد مركب و احتمال وقوع هر عدد مركب سه برابر اي ساخته شده است كه در آن  تاسي به گونه - 83

 شود؟ رو مي 3اين تاس با كدام احتمال عددي مضرب  ار پرتابعدد يك است. در يك ب احتمال وقوع

1 (1
3     2 (7

20   

3( 9
25     4 (2

5  

}اگر - 84 }S a,b,c,d=  فضاي نمونة يك آزمايش تصادفي و{ } { }P(a) P( a,d ) P( a, b,c )= = 33  ؟كدام است P(a)گاه باشد، آن 4

1 (1
4     2 (1

6   

3( 1
8     4 (1

9  

د بزرگتر از عدد تاس سياه باشد، با كدام احتمال مجموع دو عدد رو شده، عددي كنيم. اگر عدد تاس سفي پرتاب ميدو تاس سياه و سفيد را با هم  - 85

 ؟اول است

1 (1
3     2 (2

5   

3( 7
15     4 (8

15  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالرس هاي د گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 آمار و احتمال
 آمار و احتمال

(از مباني احتمال تا احتمال 
ابتداي تشخيص فضاي 

- شانس احتمال غيرهم - نمونه
احتمال شرطي تا سر قانون 

  احتمال كل) 
  58تا  43هاي  صفحه

  430تا  391هاي سوال                       :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  يمانه)پ 4(

 سوال40
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كنيم. با  المپ از اين جعبه خارج مي 3گذاري،  طور متوالي و بدون جاي وب هستند. به تصادف، بهها معي تا از آن 3المپ است كه  10اي شامل  جعبه - 86

 ؟ها معيوب است كدام احتمال حداقل يكي از اين المپ

1 (17
24     2 (21

40   

3( 33
40     4 (7

10  

در كارنامه ثبت شده است. اگر بدانيم نمرة درس آمار و احتمال او بهتر از درس هندسه است، با كدام  درس 10در آزمون نوبت اول، نمرات علي در  - 87

 (نمرات هيچ دو درسي در كارنامة علي يكسان نيست.) ؟اش است احتمال نمرة آمار و احتمال علي باالترين نمره در كارنامه

1 (1
9     2 (1

5   

3( 1
3     4 (2

5  

p اگر ارزش گزارة - 88 (q r)⇔ qارزش گزارة  باشد، با كدام احتمال نادرست ∨ r∨ ؟درست است 

1 (1
4     2 (1

2   

3( 2
3     4 (3

4  

كنند. اگر سارا در مهماني شركت كند،  در مهماني شركت مي 2/0و مريم به احتمال  6/0اند. سارا به احتمال  سارا و مريم به يك مهماني دعوت شده - 89

. در اين صورت مريم با چه احتمالي در مهمـاني شـركت   نرودكند. سارا تصميم گرفته است به مهماني  در مهماني شركت مي 3/0به احتمال مريم 

 ؟كند نمي

1 (8/0    2 (85/0  

3( 9/0    4 (95/0 

P(Bدو پيشامد از فضاي نمونه،  Bو Aاگر - 90 A) = 3
7 ،P(A B) = 2

P(A)و  3 P(B)− = 1
P(Aباشد، مقدار 6 B  كدام است؟ ′(

1 (8
21     2 (1

3   

3( 2
7     4 (5

21  
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 ؟درست است هاي گزينه يك از كدام - 91
  رساناها است.رفتار مقاومت ويژة شبيه به  ،رساناها با تغيير دما نيم ةرفتار مقاومت ويژ) 1
  شوند. كم پالتين از جنس اين فلز ساخته مي ةهاي مقاومت پالتيني به دليل مقاومت ويژ دماسنج) 2
  هاي باال است. چنين توان هاي باالي بسيار دقيق و هم دست آوردن مقاومت ي، بها هاي پيچه علت استفاده از مقاومت) 3
درصـد را   20تلرانس مقدار  ،آن اند و نبود نوار چهارم بر روي هاي نازك فلزي ساخته شده رساناها و يا اليه كيبي، معموالً از كربن، برخي نيمهاي تر مقاومت) 4

  دهد. نشان مي

3 را ذوب كرده وهمگن سيمي  - 92
مقاومـت   اگر برابر قطر مقطع سيم اول است. 5كنيم كه قطر مقطع آن را تبديل به سيم ديگري مي آنحجم از  4

 )ست.(دماي سيم در دو حالت يكسان ا ؟شود، مقاومت سيم اول چند اهم بوده است  Ω3الكتريكي آن

1 (9
4   2 (4   3 (25   4 (100  

7و 6، 3اگر سيمي به شكل مكعب مستطيل به ابعاد  - 93
آن به كمترين مقاومت  كاربردينسبت بيشترين مقاومت  ،يمدر اختيار داشته باش) SI(واحد 5

 ؟كاربردي كدام است

1 (2  2 (900
49   3 (3  4 (30

7   

/سيم المنت يك اجاق برقي به طولمقاومت ويژة اگر  - 94 m1 /و سطح مقطع 1 m−× 6 23 1 /بـا  برابـر  ،C0320ر دمايد 10 .m−ρ = × Ω56 8 10 
) ؟چند اهم استتقريباً  C0420مقاومت سيم در دماي ،باشد K )− −α = × 3 12  )نظر شود. از تغيير ابعاد بر اثر تغيير دما صرف(10

1 (29  2 (12  3 (/ −× 58 2 10   4 (20  
 )1=اي ، قهوه0=(سياه ؟تواند باشد چند اهم ميمقاومت زير، ماكزيمم مقدار  تركيبي مقاومتدر  - 95

1 (100  
2 (110  
3 (105  
4 (90  

  ؟شود ترتيب از راست به چپ، كاربرد كدام نوع مقاومت محسوب مي به ،هر يك از موارد زير - 96
 »الكتريكي يكسوكنندة جريان –چشم الكترونيكي  –تابلوهاي تبليغاتي  –آتش  رحسگر دما در زنگ خط«
  ديود -پتانسيومتر  - LED -LDR) 2  ديود -ترميستور  -ديود نور گسيل  -مقاومت نوري ) 1
  ديود -رئوستا  - LED -ترميستور ) 4  ديود - LDR-ديود نور گسيل  -ترميستور ) 3

، بيشينه باشدصورت زير  دو سر يك مولد برحسب جريان الكتريكي عبوري از آن بهاختالف پتانسيل  نمودار تغييراتاگر  - 97
 ؟توان خروجي مولد چند وات است

1 (108    2 (5/13  
3 (27    4 (5/40  

 )2فيزيك (  دقيقه 25
  )  2فيزيك (

(از ابتداي ريان الكتريكيج
عوامل مؤثر بر مقاومت 

الكتريكي تا ابتداي بستن 
  صورت موازي) ها به مقاومت

  73تا  51هاي  صفحه

  درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

  640تا   461هاي سوال                       :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  پيمانه) 5(

 سوال180
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ولت  چه عددي را برحسبسنج  ولت ،را ببنديم kاگر كليد .دهد ولت را نشان مي 2 آل مقدار ايده سنج ولت ،باز است kكه كليد در مدار زير هنگامي - 98
 ؟دهد نشان مي

1 (2  
2 (8/1  
3 (6/1  
4 (2/1  

)اعدادترتيب  الكتريكي به ةوسيل سه بر روي - 99 V, W)220 440 ،( V , W)110 )و 242 V , W)220 ايـن سـه وسـيله    اگـر  . نوشته شـده اسـت   242
(دما ثابت  ؟آمپر استها چند  ، جريان گذرنده از هر كدام از آنشود مي W1440ها  مقاومت ةتوان مصرفي مجموع ،شوند صورت متوالي به هم وصل  به

 است.)
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3  

aVاگردهد.  نشان مي ، كه اختالف پتانسيل در دو سر آن برقرار استرا  الكتريكيمدار  يكي از اجزايشكل زير،  - 100 V= و اين جزء در هر دقيقه، بوده  2
  است؟ چند ولت bVدر اين صورت ،دهد ژول انرژي به مدار  600

1 (/−0 5       
2 (/−4 5   
3 (/0 5      
4 (/4 5  

توان مصـرفي مقاومـت در   نسبت يابد.  درصد افزايش مي 50جريان عبوري از آن شدت را افزايش دهيم،  اهمي مقاومتدو سر يك اگر اختالف پتانسيل  - 101
 )پوشي كنيد. از تغيير مقاومت ويژه به علت تغيير دما چشم( ؟استكدام حالت اول  به توان مصرفي مقاومت درحالت دوم 

1 (4  2 (2  3 (5/1  4 (25/2  
/مولددهد. اگر مقاومت داخلي  را نشان مي بوري از آنعبرحسب جريان الكتريكي  مولدي نمودار توان خروجي ،شكل زير - 102 Ω0 باشد، حداكثر توان  5

 ؟چند وات است مولدتوليدي 
1 (16  
2 (128  
3 (256  
4 (32  

ته باشد، حداكثر توان ولت را داش 300اختالف پتانسيل حداكثر تحمل توانايي  ها مقاومتيك از سه مقاومت مطابق شكل زير به هم متصلند. اگر هر  - 103
 در اين مجموعه چند كيلووات است؟ قابل تحمل مصرفي

1 (25/2    2 (5/4  
3 (144    4 (9  

برحسب ولـت،  ) 1شمارة ( مولددو سر و جهت آن و اختالف پتانسيل برحسب آمپر جريان مدار ترتيب از راست به چپ، شدت  بهدر مدار شكل زير،  - 104
 است؟ مطابق با كدام گزينه

  25/8 –رد گاعتس - 5/0) 1
  75/7 –ساعتگرد  - 25/0) 2
  75/7 –ساعتگرد پاد - 25/0) 3
  25/8 –ساعتگرد پاد - 25/0) 4

I A= 4
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)به شكل مكعب مستطيل به اضالع يكسان سيم دو  - 105 a , a ,a)3 Pنسـبت  .ايم قرار دادهدر مدار  2و  1هاي  را در مدار شكل زير، به حالت 2
P
1
2

كـدام   

 )) است.2توان مصرفي سيم ( P2) و 1(توان مصرفي سيم  P1( ؟است

1 (4
9   

2 (1  

3 (9
4   

  اطالعات مسئله كافي نيست.) 4

از راسـت بـه چـپ،     ترتيـب  چه مقـاديري را بـه  آل  هايدسنج  و ولت آل ايده آمپرسنجدر شكل زير،  - 106

 دهند؟ نشان مي SIواحدبرحسب 

  10و  1) 1

  و صفر 5) 2

  5و  1) 3

  10صفر و ) 4

Vεمحركة يك باتري با نيروي براي شارژ - 107 =1 rو مقاومت دروني 12 = Ω1 اي بـا نيـروي    را بـه شـارژكننده   دو سـر آن ان، يكسـ ، توسط دو سـيم  1

Vεمحركة =2 rو مقاومت دروني 20 = Ω2 /كننده،  هاي متصل اگر مقاومت هر يك از سيم .كنيم وصل مي 1 Ω1 باشد، تقريباً چند درصـد از   5

 ).(دما ثابت است شود؟ ل ميانرژي باتري دوم به باتري اول منتق

1 (50  2 (74  3 (26  4 (45  

Rمتفاوت ازاي دو مقدار  بهدر مدار زير،  - 108 = Ω1 Rو  2 /= Ω2 4 يكسـان  مولـد   خروجي، توان Rبراي مقاومت متغير 5

مولد چنـد   خروجيتوان  ةيكسان است. بيشين A4و A2گذرندة هاي ازاي جريان  همچنين توان خروجي مولد به .است

 وات است؟

1 (54    2 (18  

3 (5    4 (27  

 ؟چند ولت است bو aاختالف پتانسيل دو نقطةبا توجه به مدار زير،  - 109

1( 4  

2 (8  

3 (6  

4 (10  

Rدر مدار زير، اگر مقاومت رئوستا از - 110 = Ω1 Rبه 2 = Ω2 يابـد.   وات كاهش مي 45افزايش يابد، توان خروجي مولد  3

 نيروي محركه مولد چند ولت است؟

1 (18    2 (32  

3 (24    4( 36  
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م كـدا  ،C020با دمـاي  Bو Aهاي هاي برابري از مايع پس از دادن گرماي مساوي به جرمبيشتر است.  Bاز مايع Aنيروهاي بين مولكولي مايع - 111
 مشابه است.) Bو Aهاي (ساختار مولكولي تركيب ؟است نادرستها  ويژگي زير در مورد آن

  است. Bبيشتر از Aظرفيت گرمايي ويژة) 2    است. Bبيشتر از Aظرفيت گرمايي ) 1
  .يابد افزايش مي Aمادةاز بيشتر  Bةميانگين جنبش ذرات در ماد) 4    .است Bبيشتر از Aنهايي دماي) 3

 . . .  جز به ،اند زير درست همة مطالب - 112

  شود. كه به دليل تفاوت در دما جاري مي انرژي گرمايي دانستمقدار ارز با آن  توان هم گرما را مي) 1
  ظرفيت گرمايي در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نيز بستگي دارد.) 2
  تر است. فلزي مانند گاز اكسيژن كمفلز طال از ظرفيت گرمايي ويژة نا ةظرفيت گرمايي ويژ) 3
  شود. زميني زودتر با محيط هم دما مي زميني با جرم، سطح و دماي يكسان، سيب دو تكه نان و سيب بين) 4

 ؟درست است همگيهاي آن  هاي كدام رديف به جدول زير، داده با توجه - 113

  گرما  تغيير دما  انرژي گرمايي دما هاويژگي  رديف

  ماده  فرايند  فرايند  ماده  .كننده يك .. توصيف  1

  دارد  دارد  دارد  ندارد  وابستگي به مقدار ماده  2

  است  نيست  نيست  است  نوعي انرژي  3

  calو  K  Jو cal  C0و  K   Jو C0  يكاهاي مربوطه  4
  

1 (2 ،4  2 (1 ،2  3 (1 ،2 ،3  4 (2 ،3 ،4  
 ؟چه تعداد از مطالب زير دربارة يك سامانه درست است - 114

 به مقدار ماده درون سامانه وابسته است.سامانه  انرژي گرماييمقدار  •

 هاي جنبشي ذرات سازندة آن است. سامانه برابر مجموع انرژي رماييانرژي گ •

 نيز بيشتر است. انرژي گرماييسامانه با دماي باالتر، مقدار  مقايسة دو سامانه، دردر  •

  يابد. گرمايي ادامه ميدر ظرفيت انتقال گرما بين دو سامانه با دماي متفاوت تا رسيدن به تعادل  •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

به  C033كيلوژول از x3با گرفتن Bگرم فلز 90دماي افزايش يافته است. اگر  C050كيلوژول گرما به ميزان xبا گرفتن Aگرم فلز 40 دماي - 115

C083 فلز ةي ويژيگرماظرفيت نسبت  ،افزايش يابدA  فلزظرفيت گرمايي ويژة بهB كدام است؟ 
1 (75/0  2 (33/1  3 (5/1  4 (25/2  

  وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شرهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
(از ابتدايدر پي غذاي سالم 

فصل تا ابتداي آنتالپي سوختن،
گاهي براي تأمين انرژي) تكيه

    70تا  49هاي  صفحه

  730تا   601هاي سوال                       :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  پيمانه) 6(

 سوال130
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( C) ( C) Q

( C) ( C) Q

→ +

→ +

0 0 1
0 0 2

60 37
37 37

oÃ{ oÃ{
oÃ{ IÀï½jn»HoÎ

/هن به ميزاننيم و مقداري آگرم آلومي 8/10دماي يك قطعه آلياژ متشكل از  اگر براي افزايش - 116 C0396 9 نياز باشد، حجم اين قطعه  يژول انرژ ,30

Feاست؟ ( cm3برابر چندآلياژ  Al/ g.cm ;c / ,c / :J.g . C− − −= = =3 1 0 13 72 0 45 0  )چگالي آلياژ 9

1 (2    2 (3  

3 (4    4 (5  

 ؟درست هستند ،دههاي داده ش ، چند مورد از عبارتمقابل هاي واكنشبا توجه به  - 117

• Q1 دهد. انرژي آزاد شده در فرايند هم دما شدن شير در بدن را نشان مي  

• Q2 دهد. گوارش و سوخت و ساز شير در بدن را نشان مي انرژي آزاد شده در فرايند 

 شود. يط پيرامون، انرژي داد و ستد ميدر فرايند هم دما شدن شير در بدن، ميان سامانه و مح •

 كند. ها را تأمين مي هاي شيميايي گوناگوني همراه است، انرژي اولية سوخت و ساز ياخته مجموعه فرايندهايي كه با انجام واكنش •

Q، دما ثابت وآن برخالف فرايند هم دما شدن ،در فرايند گوارش و سوخت و ساز شير در بدن • Q>1   است. 2
1 (2    2 (3    

3 (4    4 (5  

 (تغييرات سطح انرژي حدودي است.) دهد؟ درستي نشان مي به، C05هنگام خوردن شير سرد با دمايتغييرات سطح انرژي شير را  ،كدام نمودار - 118

1(        2 (      

  

3 (        4(     

  
  

 ؟درست استزير ز مطالب ا ، كدام موردمقابلتوجه به نمودار با  - 119

)      صورت مقابل است: نوشتاري اين فرايند به معادلةآ)  C) ( C)→ +0 037 37oÃ{ ½jn»HoÎ I¶o¬   

  براي اين سامانه با فرايند گوارش و سوخت و ساز بستني در بدن مشابه است. Qعالمتب) 

هـا، در ايـن فراينـد انـرژي مبادلـه       رخـي از واكـنش  بنابراين همانند ب ؛تغييرات دما در آن صفر استپ) 

  شود. نمي

  ، ميانگين انرژي جنبشي ذرات سامانه كاهش يافته است.با جاري شدن انرژي از سامانه به محيطت) 
  )پ) و (ت() 4  )ت) و (ب() 3  )پ(آ) و () 2  (آ) و (ب)) 1
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 ؟هستنددرست هاي زير  چند مورد از عبارت - 120

  ها است. دهنده پيوندي واكنش تر از مجموع انرژي ها بيش بدن، مجموع انرژي پيوندي فراوردهدر اكسايش گلوكز در الف) 

  .در اين فرايند بزرگتر از صفر است Δθبه دليل توليد انرژي در اكسايش گلوكز در بدن،ب) 

  ها است. ها و فراورده دهنده ناشي از تفاوت انرژي گرمايي واكنش ،انرژي آزاد شده در اكسايش گلوكزپ) 

  .شود ميبيشتري آزاد  اكسايش گلوكز مايع نسبت به گلوكز جامد، انرژيدر فرايند ت) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟هاي زير درست است كدام موارد از عبارت - 121

  ند.همة مواد پيرامون ما در دما و فشار اتاق، آنتالپي معيني دارآ) 

  مواد خالص با تغيير انرژي همراه است. فيزيكي اغلبتغيير حالت ب) 

  ها باالتر است. دهنده ها از سطح انرژي واكنش سطح انرژي فراورده ،هاي گرماده در واكنشپ) 

  منفي است. HΔعالمت ،در فرايند اكسايش گلوكزت) 
  ) و (ت)آ() 4  (ب) و (ت)آ)، () 3  )ت) و (پ() 2  )پو ( ، (ب))آ) (1

 ؟دهد هاي زير، دماي مقدار معيني آب را به ميزان بيشتري افزايش مي يك از واكنش گرماي آزاد شده از كدام - 122

1 (C H (l) O (g) CO (g) H O(l)+ → +5 12 2 2 28 5 6   2 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +5 12 2 2 28 5 6  

3 (C H (l) O (g) CO (g) H O(g)+ → +5 12 2 2 28 5 6  4 (C H (g) O (g) CO (g) H O(l)+ → +5 12 2 2 28 5 6  

 ؟اد از مطالب زير درست استچه تعد - 123

 .اي رايج در استخراج آهن است دهنده زغال كك، واكنش •

 با جذب انرژي همراه است. واكنش فتوسنتز برخالف اكسايش گلوكز •

 مولكول اوزون از مولكول اكسيژن پايدارتر است. •

  شود. ها همواره به شكل گرما ظاهر مي داد و ستد انرژي در واكنش •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟دهد افزايش مي C010به ميزان گرم گرافيت، دماي چند كيلوگرم آب را 8/100از سوختن  انرژي آزاد شده - 124

   H O(C g.mol ;c / kJ.kg . C )

C(s, O (g) CO (g) , H / kJ

− − −= =

+ → Δ = −
2

1 1 0 1

2 2

12 4 2
393 5SÃÎHo¬)

  

1 (87/7  2 (935/3  3 (7/78  4 (325/39  
چند كيلوژول انرژي به تقريب شود، در اثر تجزيه همين مقدار پتاسيم نيترات  گرما آزاد مي كيلوژول 5375 ،گرم گاز بوتان xدر اثر سوختن كامل - 125

 ؟شود آزاد مي

   
(C , H , K , N , O : g.mol )

I)C H O CO H O; H kJ

II) KNO KNO O ; H kJ

−= = = = =

+ → + Δ = −

→ + Δ = −

1

4 10 2 2 2

3 2 2

12 1 39 14 16
13 4 5 21502

2 2 750

 

1 (29/2175  2 (53/1087  3 (37/538  4 (67/1631  
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I) H (g) O (g) H O(g)
II) H (g) O (g) H O(l)

+ →
+ →

2 2 2
2 2 2

2 2
2 2

C«پيوند آنتالپي  اگر ميانگين - 126 H− «برابر با در مولكول متانkJ.mol−1415 ،باشد HΔ  كدام واكنش برابرkJ+1660 است؟ 

1 (CH (g) C(s) H (g)→ +4 22     2 (CH (g) C(g) H(g)→ +4 4  
3 (CH (g) C(s) H(g)→ +4 4    4 (CH (g) C(g) H (g)→ +4 22  

 ؟شده است نشان دادهدرستي  آنتالپي پيوندها بهزير در مورد هاي  چه تعداد از مقايسه - 127

• (C O) C O− > =2 

• (C C) C C− > ≡2 

• (C C) (C C) C C− + = < ≡ 

• H F H Cl− < −  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

دسـت آمـده از    چند درصد با تفاوت آنتـالپي بـه   تقريب بههاي داده شده  محاسبه شدة واكنش آنتالپي  هاي زير، تفاوت واكنش و جدولبا توجه به  - 128
  هاي تجربي اختالف دارد؟ داده

N  پيوند N≡ H H−  N N−  N H−  
  آنتالپين يميانگ

kJ.mol−1  
945  436  163  391  

 
1 (9/0  2 (1/1  3 (2/1  4 (5/1  

) ؟است نادرستهاي زير  ، چه تعداد از عبارت(II)و (I)هاي با توجه به واكنش - 129 H(H H) , H(O O) : kJ.mol )−Δ − = Δ = = 1436 495  

زيرا فراوردة آن سطح انرژي و  ؛است (I)كنشبيشتر از وا (II)از واكنش آزاد شده گرمايآ) 
  پايداري باالتري دارد.

  در سمت راست معادله واكنش قرار دارد. Qواكنش فتوسنتز، نمادهمانند  (II)ب) در واكنش
  ها، متفاوت خواهد بود. وت در حالت فيزيكي فراوردهگرماي آزاد شده از دو واكنش به دليل تفاپ) 
Oانرژي پيوندميانگين اگر ت)  H− برابرkJ463 در واكنش ؛باشد(I) ل آب،به ازاي تشكيل هر موkJ970  شود آزاد ميانرژي.  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟واكنش چند كيلوژول استاين  HΔپيوندها و واكنش زير، كدام هيدروكربن زير پايدارتر است و آنتالپين يميانگبا توجه به  - 130

  
 

  
  
  

  
1 ((I)+204 ,   2 ((II)−204 ,  3 ((II)+204 ,  4 ((I)−204 ,  

H  نوع پيوند H−  C H−  C C−  C C=  
  آنتالپي )ميانگين(

kJ.mol−1  
436  412  348  614  

C

C

I) N (g) H (g) NH (g) kJ

II) (g) H (g) NH (g) kJ

+ ⎯⎯⎯→ +

+ ⎯⎯⎯→ +

0

0

25
2 2 3

25
2 3

3 2 92

2 183


